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Voorwoord

Een nieuwjaar een nieuw club-

blad! 

Wat hebben we deze keer?

MSX Fair Nijmegen

Veiling!

Een nieuwe tip van Bas!

te veel om op te noemen!

sla maar gauw de

bladzijde om!

Jos Hubers
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Verslag van zaterdag 13 December 2008

Het was een redelijke opkomst, deze dag. Diegenen die nog geen
M.V.M. T-shirt hadden, konden hem vandaag ophalen. Er waren 3
gasten aanwezig, hopenlijk komen ze nog een keertje terug. Het
spelcompetitie spel van vandaag was uitgezocht door Raymond van
der Meulen. Zijn keuze was Panther. Ik ken veel spellen, maar deze
niet. Op het Internet was er ook niets van te vinden. Mocht er
iemand zijn die een beetje info heeft over dit spel, mail me dan even.
De beste 3 spelers waren  Nr. 1 Patriek met 7170 punten Nr. 2
Raymond van Hoorn met 4100 punten Nr. 3 Raymond van der
Meulen met 4050 punten.
Patriek won met zijn inzet een reep heerlijke chocolade. De diskettes
gingen naar Hans-Peter en Sjoerd won ook een lekkere reep. De
scores tellen weer mee voor het volgende Kampioenschap. Denken
jullie aan de Veiling die in Febr. 2009 weer  plaatsvind ? 

Groeten van Gré

clubverslag
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MVM leden in de Media

Dit keer een leuke stukje in uit de krant over Hans-Peter!
Al we uit de oude doos maar wel leuk!
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heb je een leuk krante knipseltje?

maak mij er blij mee voor in het blad!

groetjes jos
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Verslag van zaterdag 10 Jan. 2009

Het was een gezellige en vrij drukke dag :-) Ieder deed zijn of haar eigen

ding. Bas was bezig met reparaties en Ditta en ik speelden Othello. De

stand was na afloop 1-1. Als extra spel had ik vandaag gekozen

voor Zeeslag, dit als voorbereiding voor de M.V.M. on tour in

Nijmegen. Raymond en Raymond gingen daar onze club promoten en

wilden dit graag doen met Zeeslag. Zodoende moest er eerst even geoe-

fend worden. Van de 16 deelnemers die meededen bleven er nog 4

over.Raymond van der Meulen, Robert-Jan, Sjoerd en Raymond van

Hoorn streden om de finale plek. Raymond van Hoorn en Robert-Jan ble-

ven tenslotte over. Het was een spannende finale en die werd gewon-

nen door : Raymond van Hoorn. APPLAUS voor Ray2day :-) Hij is dus de

beste kandidaat om dit spel in Nijmegen te organiseren. We speelden ook

een gewoon Spelcompetitie spel.  Hans-Peter had gekozen voor Puyo

Puyo. Deze ronde was Patriek de winnaar (al 3 maanden achter elkaar

clubverslag
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!). Wie kan hem stoppen ? De top 3 is geworden :

Patriek Ditta Robert-Jan

Hans-Peter had zelf een leuk prijsje beschikbaar gesteld. 2 MCCM cd's.

Deze gingen naar Jos. De diskettes gingen naar Gé en Robert-Jan won

een lekkere reep chocolade. Jos had weer een mooi clubblad gemaakt

met een kleur rijke voorkant, vanwege het 15 Jarig bestaan van de

M.V.M. Er staat voldoende informatie in voor iedereen, zoals een Kranten

artikel over Ray2day, een stukje met Hardware tips  van Bas, een even

voorstellen en nog meer. Bedankt Jos :-) Goed dan gaan we ons nu

opmaken voor de Veiling die op 14 Febr. bij ons plaatsvind. Is er nog iets

op M.S.X. gebied dat je zoekt of wil je iets verkopen, dan is dit je

kans. De veiling is voor iedereen, dus ook niet-leden. Er is voldoende

reclame voor gemaakt, dus hopenlijk wordt het weer lekker druk.

Graag tot ziens

Groeten van Gré

Patriek liet

ook zijn zelf

gemaakte

spel zien!
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Bas DIY corner

Reparatie Enkelzijdige diskdrive

De diskdrive wordt gebruikt in onder andere de volgende hardware:

Philips VG 8230

Philips VG 8235

Philips VG 8240

Philips VY 0010

Philips VY 0011

JVC HC-F303

Het meest voorkomende probleem is een snaar welke is uitgedroogd.

De oorzaak hiervan is dat de diskdrive een hele tijd niet gebruikt

wordt.

Onderzijde van de diskdrive met uitgedroogde snaar
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Bouw de diskdrive uit en aan de onderzijde kun je de snaar zien en

kan deze eenvoudig vervangen worden

Diskdrive voorzien van een nieuwe snaar

MSX Do It Yourself corner op www.bas-ditta.info

De website is uitgebreid met een DIY-corner. Op moment ruim 30

beschrijvingen met vele foto's.

Op moment alleen nog in het Nederlands, maar aan een Engelse

versie wordt gewerkt.

Er staan inbouwbeschrijvingen van uitbreidingen en reparatie-uit-

leg op.

Maar alleen wat op moment mogelijk is met de nu verkrijgbare

onderdelen, dus er zijn geen speciale onderdelen en verloop-

printen ed. nodig.
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Verslag van zaterdag 14 Febr. 2009 (Valentijnsdag :-)) 

Deze dag stond in het teken van onze

Jaarlijkse VEILING. Bij aankomst moest alles

nog worden klaargezet, gelukkig kwam er op

tijd hulp. Bas (voor de coördinatie) en Eltje en

zijn vrouw voor het klaarzet-

ten van de tafels. Jongens

heel erg bedankt. We waren

mooi op tijd klaar en hadden

wel een bakje koffie verdient. Tegen die tijd kwamen de

eerste mensen al binnen. Het is altijd weer een verrassing

hoeveel items en mensen er komen. Vandaag werden er

zo'n 103 items geveild en er waren 42 mensen aanwezig,

waaronder een paar gasten. Natuurlijk wil ik bij deze de

Veiling meesters van die dag bedanken. Dat waren

Raymond van der Meulen, Richard Bliek (een oud lid) en

Rudi Westerhof. Raymond mocht hameren en  schreeuwen, Rudi had het

overzicht over de items en Richard voerde de gegevens in en deed de uit-

eindelijke afhandeling. Het

ging weer gesmeerd. Alles

was weer heel vlot afge-

handeld en items werden

van eigenaar gewis-

seld. De club had ook red-

elijk wat items uit de kas-

ten getrokken. Wij deden

er niets meer mee. Alles is

gelukkig verkocht, zodat

we weer een beetje ruimte

in onze kasten hebben

voor belangrijker dingen.

Bas had, zoals wel vaker,

reparaties te doen. Dat

stopt nooit. Er waren en-

kele gasten aanwezig,

waarvan 2 uit Amsterdam. Albert (uit Amsterdam) was de gelukkige eigen-

clubverslag
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aar van een 8240 !!! Er zijn er maar 15 van gemaakt en de kans dat je er

1 ziet is heel klein. Wij (de aanwezigen van vandaag) waren dus geluks-

 vogels dat we zo'n prachtmachine mochten aanschouwen :-) Een journa-

list van de Stentor vond het de moeite waard om ons met een bezoek te

vereren. Zijn artikel staat op onze website. Ook vanuit Enschede kwamen

er gasten en verder was Bonami weer aanwezig. Die konden mooi hun

museum weer uitbreiden. Ook vandaag konden nieuwe leden zich weer

aanmelden. Dat deden Marco uit Raalte en Alwin uit Enschede. Ze waren

al een paar keer geweest en nu vonden ze het tijd worden om lid te wor-

den. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Hoe meer, hoe mooier. Jongens,

vanaf deze kant heten wij jullie van harte Welkom. In het kleine zaaltje kon

gecomputerd worden. Zelf had ik daar helaas geen tijd voor, maar het zaal-

tje zat mooi vol. Zo'n hele dag maakt hongerig. Gerard heeft zich niet ver-

veeld. Hij was veel te druk met frituren. Hulp, in de aanwezigheid

van Philip, was aanwezig bij de frisdrank en koffie. Iedereen heeft weer zijn

of haar steentje bijgedragen om deze dag tot een goed einde te maken.

Jongens BEDANKT :-) Kier had een mooi bloemetje voor alle aanwezige

dames bij zich, ter ere van Valentijsdag. Dat waarderen we zeer Kier.

Hartelijk dank !  Volgende maand is er weer een gewone clubdag.

Groeten van Gré
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msx beurs Nijmegen sfeer impressie!!!

Jetze Mellema selling his...

MSX collection!!!

Rudi

nog 1 en nog 1 en nog 1!!

Vroeg op pad van uit nijverdal

samen met age en sjoerd! Toen

we aan kwamen, zagen we Jetze

zijn hele colectie verkopen best

indrukwekkend! Ik heb er zelf

mooi een cartridge van

penguin adventure gekocht!

Rudi kocht er verschillende

msx computers. MVM leden

genoeg aanwezig allemaal

in bedrijf kleding hehe!
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MVM spelcompetitie ontour!

ZEESLAG!!! 

thinking about..... his gf!

and of course MSX!

FOOD!!!!! MMMM

BITWISE

was ook weer

aanwezig Andre is

mijn held van de

dag toen hij 2 hele

speciale konami’s

te voorschijn

toverde!

Eltje en zijn vrouw

waren ook weer

van de partij hier

heb ik mooi mijn

externe diskdrive

gekocht!

al met al was het een

leuke dag!!!



Clubgegevens

MSX Vriendenclub Mariënberg is een onofficiële vereniging die tot doel

heeft MSX-gebruikers bij elkaar te brengen. Op die manier houden we

het sociale MSX-leven in stand. Elke tweede zaterdag van de maand is

er een clubdag, tenzij anders aangegeven. Deze wordt gehouden in het

buurtgebouw ”De Grendel” aan de Wicher Hentostraat 17 in Mariënberg.

De deur gaaat om 10.15 uur open en om 15.30 uur is de pret weer

voorbij.

Voor dringende zaken kun je tijdens de clubdag bellen naar Gerard of

Gré Poortman

06-50224836.

Clubdagen 2008 - 2009

11 oktober 08 14 februari
2

09 13 juni 09

8 november
1

08 14 maart 09 11 juli 09

13 december 08 11 april 09 8 augustus 09

10 januari 09 9 mei 09 12 september09

1

Ledenvergadering
2

Veiling

Lidmaatschap

De contributie bedraagt 12,50 euro per jaar. Het lidmaatschapsjaar volgt

niet het kalenderjaar, maar loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

Ieder jaar kan de contributie in november of december worden overge-

maakt of contant op de club worden betaald. Overmaken kan op bankre-

kening 32.49.91.045 ten name van MSX club Mariënberg te Hardenberg.

Website’s

Je kunt de club ook op internet vinden: www.m-v-m.nl

De spelcompetities zijn te vinden op: www.geocities.comainoyabou/ .

Foto’s zijn te vinden op: www.msxposse.com/site/gallery

Clubblad

Als alles goed gaat zal het volgende clubblad rond maart/april verschij-

nen. Een stukje schrijven voor het clubblad? Of redactielid worden?

Laat het Jos Hubers weten!
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